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ሆትላይን ናይ ኩሎም ዓማዊልናን ፡ ከ
 ምኡ’ውን ናይ ካልኦት ኣገልጉሎትና ዝደልዩ
ወሕስነትን ፡ ድሕነት ኣብ ምሕላው ግዴታ ኣሎና። ኩነታት ብዘፍቅዶ ንኹሎም ዓማዊልና
ውሑስ ሃዋሁን ፡ ዝለዓለ ዕቃበ/ ምስጥራውነት ዘለዎ ኣጎልጉሎት ንምሃብ ንጽዕር። ኣብዚ
ጉዳይ ሆትላይን ንዓማዊልናን ፡ ከምኡ ውን ሰራሕተኛታት ሆትላይን ካብ ግፍዒ፡ዘይ
ፍትሓዊ ወይ ከኣ ዘይስነምግባራዊ ኣተሓሕዛ ፡ ከምኡውን ካብ ጸታዊ ዘ
 ይ ስነምግባር ነጻ
ዝኾነ ሃዋሁው ኣብ ምፍጣር ይሰርሕ።

ናይ ሆትላይን ቀንዲ መሰረታውያን ና
 ይ ስነምግባር ጠባያት
ክብሪ ናይ ዓማዊል ምዕቃብ ፡ ኩሎም ሰራሕተኛታትን ወለንተኛታት ተሓጋገዝቲን ምስ
ዓማዊል ክዛረቡ ከለዉ ብኣኽብሮትን ፡ ግርማ ብዘልዎ ክኸውን ኣለዎ። ክብሪ
ዓማዊል ዝትንክፍ ቃንቃ ካ
 ብ ም
 ጥቃም ምቁጣብ።
ናይ ዓማዊል ምስጢራውነት ምሕላው፡  ናይ ውልቂ ሓበሬታ ንምጥቃም ካብ ዓሚል ፍቃድ
ክወሃብ ኣለዎ። እዚ ድማ ብጹሑፍ ክወሃብ ኣለዎ። እቲ ሓበሬታ ናብ ሰብ መዚ
ዝወሃብ ድማ ነቲ ተጠቃሚ ንምሕጋዝ ጥራሕ ምስ ዝኸውን እዩ። ወይ ድማ
ንሳልሳይ ኣካል ካብ ምጉዳኣ ንምክልኻል ምስ ዘድሊ ከምኡ ውን ብመሰረት ኣብ ሕጊ
ዘሎ ግዴታ ምስ ዝከውን እዩ። ተጠቀምቲ ኣገልጉሎት ብዘይ ኣ
 ፍልጥኦም ስእሊ
ምስኣል ክልኩል እዩ። ስእሊ ናይ ዓሚል ብዘይ ፍቃዱ ንዝኾነ ዕላማ ወይ ኣጎልጉሎት
ምጥቃም ኣይግባእን።
ውሕሰነት ዓሚል፡ መሰል ናይ ምምራጽን ፡ ናጽነትን ፡ ናይ ሆትላይን ሰራሕተኛ ንዓሚዊል
ዘለዎም ሕጋዊን፡ ግብርዊ ኣማራጺታትን ከምኡ ድማ ክምጽእ ዝኽእል ሓደጋን ፡
ሆትላይን ከበርክቶ ዝኽእልን ብምሉኡ ብግልጺ ንዓማዊል ይገልጽሎምም። በዚ
ሓበሬታ ከኣ ዓማዊል ኣብ ሕ
 ጋውን፡ ሓውሲ ሕጋውን ጉዳያቶም ብምሉእ ሓበሬታን
፡ ናጽነትን ክወሱኑ ይኽእሉ።
ወሕስነት ዓማዊል ኣብ ተነቃፊ ጉዳያት ፡ ቅድሚ ቃለ መሕተት ምክያድ፡ ዓማዊል ናይቲ
ቃለ መሕተት ዝካየደሉ ክፍሊ ማዕጾ ክ
 ዕጾ ዲዮም ዝደልዩ ወይ ክኸፈት ምርጫ ክወሃቡ
ኣለዎም። ዝከኣል እንተ ኾ
 ይኑ ድማ ዓ
 ማዊል ብመሰረት ምርጭኦም ደቂ ተባዕቲዮ ብደቂ
ተባዕትዮ ፡ ደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ኣንስቲዮ ቃለ መሕትት ክግበረሎም ኣለዎ። እቶም ዓማዊል
ኤልጂቢቲ(LGBTQ) ካብ ካልኦት ዓማዊል ሓደጋ ክበጽሖም ስለ ዝኽእል ፣ ኣብ ቤ/ጽ ዝኾነ
ዓሚል ኣብ ዘየብሉ ግዜ ቃለ መ
 ሕትት ክግበረሎም ተመራጺ እዩ።

ትሕቲ ዕድመ 
ኣብ ናይ ትሕቲ ዕ ድመ ጉዳይ ዝምልከት ቃለ መሕተት ንምግባር
ብመሰረት ሕጊ ዝሕብሮ ፡ ካ
 ብ ሕ
 ጋዊ ዋሕስ ወይ ከኣ ሞግዚት ፍቃድ ክወሃብ ኣለዎ።
ዕድመ ካብ 16 ንላዕሊ እንተ ኮ
 ይኑ ፡ ብ
 ድልየቶም ፍቃድ ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ብዝተኻእለ
መጠን ምስ ትሕቲ ዕድመ ቃ
 ለ መ
 ሕተት ክግበር ከሎ ወላዲ ወይ ድማ ሞግዚት ኣብ ዘለውሉ
ክካየድ ተመራጺ እዩ። ሰራሕተናታትን ከምኡ ውን ወለንተኛታት ተ
 ሓጋገዝቲ ምስ ትሕቲ
ዕድመ ዝሰማማዕ ፡ ዝርድኦ ቃ
 ንቃ ክጥቀሙ ኣለዎም። ኣብ ልዕሊ ት
 ሕቲ ዕድመ ዓመጽ ከም
ዝተፈጸመ ዘእንፍት ምልክታት እ
 ንተ ሪ
 ኢና ፡ ብመስረት ሕጊ ዝጠልቦ ሆትላይን ናብ ናይ
ድሕነት ኣጎልጉሎት ዝህቡ ትካላት ክንሕብር ግዴታ ኣሎና።
ኣስተውዕሉ ፣ ኣብ ቤ/ጽሕፈጥ ሆትላይን ጎንጺ ፡ምዕግርጋር ፡ ዓመጽ፡ ኣይፍቁዱን እዩ።
ተጋዳኢ ወይ ድማ ተጻባኢ ባህሪ ዘለዎ ውልቀ ሰብ ናብ ሆትልይን ኣብ ዝመጻሉ ግዜ፡ ኣብ
ልዕሊ ሰባትን ፡ ንብረትን ጉድኣት ከውርድ ዘኽእል ስክፍታ ኣሎ። በ
 ዚ ም
 ኽንያት ድማ
ሰራሕተኛትት ሆትልይን ብ
 ቀጥታ ናብ ፖሊስ ክድውሉ ግዴታ ኣለዎም። ብተወሳኺ ድማ
ቤት ጽሕፈት ሆትላይን ናይ ተጋዳኢ ወ
 ልፊን ናይ መስተን ጽልዋ ዘ
 ለዎም ፡ ኣጎልጉሎት
ኣይህብን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ነቶም ናይ መስተ ጽልዋ ዘለዎም ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት ክርሕቁ
ይሕተቱ። ካብ ስኽራን ናጻ ምስ ኮኑ ፡ ማለት ናብ ልቦም ምስ ተመልሱ ናብ ሆትላይን
ክመጹ ይኽእሉ እዮም።
መግፋዕቲ ወይ ድማ ፡ ሕማቅ ኣተሓሕዛ/ኣቀባብላ ኣጋጢሙካ/ኪ ዲዩ፣
ኣብዚ ጉዳይ ጥርዓን ምስ ዝህልወኩም ንኣለክሳድራ ሮት ሓላፊት ኣብ ጸገማት ጣልቃ
ዝኣቱ ማእከል (crises intervention center) ፡ ከምኡ ውን ሓላፊት ምቁጽጻር
ሰነምግባርን ፡ ምክልኻል ጾታዊ ዓመጽን  ብ
 ምርካብ ክሲ ክትምስርቱ/ታ ንዕድም።
ንጥርዓንኩም ብጽሑፍ ብመንገዲ ናብ ኢመይል alex@hotline.org.il ከትሰድዎ
ትኽእሉ ወይ ድማ ብቃል ንኣለክሳንድራ ሮት ብምርካብ ክካየድ ይከኣል እዩ።

